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Handeln med timmer!

Utslocknad upphovsrätt: Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar!

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal$
www.historiskskogsexport.se!

! ! !                         Det finns inte någon �
! !                    lös timmerflottning ännu, utan varje 
!sågverksföretag flottar sitt timmer själv. Timret är hopbuntade till paket, 

och transporteras nerför älven – varför inte dragen av en ångare. Eller kanske i en pråm?!

Sågverksnäringen har nu satt sina spår, även i centrala 
Kalix. Vid älvmynningen märks det flottade timret. De 
markerade ljusa byggnaderna, är en del av näringen. !
Träpatronen David 
Hummel är kompanjon 
med Johan August 
Bergman under en period. 
Från 1860-talet driver de 
älvdalens största 
sågverksföretag, och 
etablerar bl.a. sågverket vid 
Karlsborg. Hummel bygger 
sin gård i samhället, inte 
långt från kyrkan. Här 
ligger också företagets 
kontor.!

Är det kanske plank eller sparrar som 
ligger på stranden? !

Bland alla byggnaderna ovan ligger den 
Meijerska handelsgården nära kyrkan, den 
ljusa byggnaden. Här läggs grunden till 
sågverksindustrin, och här ligger kontoret för 
företaget Bergman Hummel & co, innan 
Hummel bygger sin gård. Idag används huset 
för Café Myggan.!
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Att färdas på älven!
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Rakt nedanför kyrkan ligger Kalix hamn. Här bland 
hamnmagasinen landar både nära och långväga 
transporter.!

Det är nog den långsmala träbåten som ändå används mest, i 
alla fall för lokala och personliga transporter. Många båtar ros 
med åror, medan andra båtar kompletterar med en mast. På 
bilden nedan har båtarna samlats vid det norra färjeläget, �
direkt nedanför kyrkan.!

Så här ser föregångaren ut till 
dagens E4-bro i centrala Kalix: 
En färja som är bred och platt, 
och ros med vanlig mankraft. 
Kvinnorna och barnen är nog 
uppställda för själva 
fotograferingen.!

Flera små ångslupar har ångan uppe. Har de 
kanske nyss kommit, eller är de strax på väg? 
Det är en stor händelse när större fartyg angör 
Kalix, särskilt båten från Stockholm. Den kan 
komma med varor, som kalixborna annars inte 
kunnat få levererade till sig. Här syns 
Hjulångaren Haparanda, som trafikerar kusten 
mellan Luleå och Haparanda. !


